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Nye udspil fra Dansk Banegolf Union.
Dansk Banegolf Union har formuleret en række målsætninger og
strategier over en 5-atig periode, hvor synliggØrelse er på dagsordenen.
Imens fortsætter Karsten Jprgensen, Banegolf Klubben Randers,
forrige nummers debat omkring DBgU's synlighed med et svar til
Inger Walther.
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Masser af muligheder

iår

Af Ole Rasmussen, Banegolferen

I sidste nummer fik vi en debat
her i bladet angående Dansk Banegolf Union og dens synlighed for
klubberne. Det er måske nok værd
attage tråden op fra den diskussion
- ikke for at bringe mere brænde
til båiet, men for at holde fast i det,
der blev bragt frem og pr@ve at få
det vendt til de muligheder, der ligger for føddeme af os i år, specielt
hvad angår synlighed.
Vi har et år, hvor Danmarks
Idræts-Forbund fylder 100 år
med en masse arrangementer for
specialforbundene i kBlvandet.
Vi har et år, hvor Dansk Banegolf Union er vært ved Nations
Cup og europamesterskaberne for
herrer og damer med hertil f6lgende mediebevågenhed og en god
chance for sportslig succes. Tillige
skal Danmark spille en landskamp
mod Tyskland i juni måned.
Vi har et ar med en ny og forhåbentlig effektiv og stærk organisationsstruktur, som allerede har ført
gode ideer og målrettet arbejdet
med sig især i det nye breddeudvalg. Der bliver arbejdet mod
etablering af nye klubber startende
med speciel intensitet på Sjælland
og den 17. august vil der - over
hele landet - blive afviklet en Minigolfens Dag, hvor klubber og andre
steder med baner får en absolut
fremragende mulighed for at reklamere for sporten og den lokale
klub og derved forhåbentligt
hverve mange medlemmer. (Vær
derfor forberedte på at modtage og
indmelde nye i klubben).
Dansk Banegolf Union planlægEer at deltage i en messe den 28.

til 1. december i Odense
Congress Center. Igen har vi her
et ideelt udstillingsvindue, som vi
kan udnytte.
november

Mere litteratur
Vores sport har aldrig været
plaget af for meget litteratur, men
også det gØres der noget ved.

Breddeudvalget har udarbejdet en
lærebog "Lær at spille banegolf'
til brug for nye spillere og nye
klubber.
På PR-siden laves der en folder,
der gerne skulle skabe interesse
for banegolf.
Sidste års udmærkede regelhæfte er blevet udvidet, så det nu også
indeholder beton- og filtbaner.
Mere internt har Banegolferens
redaktion opfordret Dansk Banegolf Unions bestyrelse til at få sin
egen side i bladet, således at alle
modtagere kan fplge med i, hvad
der sker på unionsplan.

Benyt medierne
Dansk Banegolf Union har
sådan set mange arrangementer
igennem sæsonen, men lægger
man mærke til, at det er unionen,
der står bag. For at sætte al tvivl
til side for både spillere og i særdeleshed bespgende på anlæggene

vil jeg foreslå en bedre skiltning
ved arrangementerne. Plakater og
skilte skulle gerne fortælle, hvad
det er, der foregår på anlægget. Og
når vi er ved det, skal dette fBlges
op af en mere energisk indsats i
medierne og resultatspalterne
spndag og mandag. Altså her en
...fortsætte s næste side
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Målsætninger for Dansk Banegolf Union
Af Christian Rasmussen, næstformand Dansk Banegolf Union
Arbejdet med etablering af nye
klubber, tilgang af medlemmer og
synliggørelse af sporten er væsentligt for vores fremtid i Danmarks
Idræts-Forbund. De fglgende målsætninger gælder for Dansk Banegolf Union og dækker over en 5årig periode frem til år 2001.
Opfyldelse af fplgende
medlemskrav inden år 1998:
- 3000 medlemmer
- fordelt på 9 amter

Vi ønsker desuden

en tilgang
af mindst 3 nye klubber pr. ar
frem til åLr 2OOl. Der skal blandt
andet fokuseres på mulighederne
for at etablere klubber på indendprs anlæg.

...forlsat fra forri ge side

i

unionen.
Jeg

center.

-

Masser af muligheder i år

opgave for en pressesekretær

Dvs. i Ar 2OOI er målet:
- 3000 medlemmer
- fordeit på 9 amter og28
klubber.
- SynliggØrelse af banegolfen
som sport ved:
- Etablering af "Minigolfens
Dag".
- Etablering af en skoleturnering på landsplan.
Gennemførelse af årlige
juniortræf.
Annoncekampagner
Anskaffelse af et transportabelt anlæg til udlejning, demonstrationer og udstillinger.
Der skal oprettes et Elite-

tror, at et godt forarbejde

gør det nemmere at komme igennem med resultater og artikler både
fra EM i Odense, Nations Cup i
Odense som aftroldes forinden og
DM i Gelsted. Heldigvis er vi
sikret TV-dækning under EM ved
TV2-Sporten, så her er vi da nået
et godt stykke vej.
Dette er en oprids af mulighederne i å,r, som helt sikkert bliver et
travlt år, men hvis vi vil noget med
alle mulighederne, skal vi aIIeløbe lidt stærkere, så vi når så meget
som muligt.

Vi skal være blandt de 5
bedste nationer i Europa.
Gennemførelse af mindst 1
landskamp pr. år.
Til det individuelle danmarksmesterskab i banegolf skal der
være mindst 120 deltasere.

For at komme nærmere disse
målsætringer, skal der arbejdes ud
fra flere strategier, som ligesom
målsætningerne dækker over en
5-årig periode:
- Der skal ansættes en bredde-

konsulent påLY2tid.
Etablering af et snævrere
samarbejde mellem breddeudvalget, lokalunionerne og
bestyrelsen.
Udnyttelse af kontorets muligheder til serviceformål og
resultatformidling.
Der skal startes et samarbejde
med Team Danmark, hvor
Elitecenter og strategier for
opnåelse af målene for
Eliten tages op.
Turneringer, der omfatter
danmarksmesterskaber for
hold, det individuelle danmarksmesterskab og private
stævner tages op til en gennemgribende revision.
Det individuelie danmarksmesterskab synliggøres mere
gennem Øget information og
annoncering.
Landstræneren skal planlæ gge

mindst 1 landskamp pr. år
primært med Tyskland og
Sverige.
Dansk Banegolf Union opkøber et flytbar anlæg.
(formentligt et filtanlæg)

Næste nummer øf Banegolferen
BanegoHeren nummer 311996 udkommermedio juli
Deadline for annoncer og,indlæB til bladet er den 1. juli
Indlæg til Banegolferen modtages gerne pr. post til redaktøren
eller via E-mail til LM@vip.cybercily.dk
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Synlig ledelse
Af Karsten Jqrgensen, Banegolf Klubben Randers
Under denne overskrift havde
jeg et indlæg i forrige nummer af
Banegolferen.
At dømme efter svaret til mig fra
Inger Walther er det ikke særligt
velkomment, at et medlem har en
mening, men jeg har nu engang
mine meningers mod og fors@ger
endnu en gang.
- Kære Inger Walther

Du kan simpelthen ikke være
din reaktion og dit svar bekendt.
Det burde du kunne gøre meget

sats. Denne indsats skulle serne
udmpnte sig i:

-

tilfredse og engagerede
medlemmer.
klubbestyrelser, der er enga-

i arbejdet, og som med
entusiasme arbejder i sportens
gerede

interesse.

-

elitespillere, der er villige til
en målrettet indsats.
forbedring af de internationale
resultater.

bedre"

Det er ikke mig, der misforstår
noget. Jeg mener, at du - jævnfgr
dit eget svar - fuldstændigt misforstår mig.

Sammenligning arbejdsplads
kontra DBgU
Sammeniigning med en arbejdsplads er efter min opfattelse særdeles relevant, hvad enten der er tale om lønnet arbejde ellerulønnet
fritidsarbejde. I begge tilfælde skal
der udføres et arbejde, der skaber
tilfredshed hos medarbej derne/
medlemmerne. I arbejdet, der udfpres på en arbejdsplads, kan du
lære at motivere, uddelegere og
skabe glæde omkring arbejdet - i
vores tilfælde banegolfsporten og
arbejdet med den.

Frivilligt, ulønnet arbejde i
fritiden
Mine forventninger til en iedelse, hvad enten den er frivillig eller
l6nnet, er, at den gør en indsats
for at fremme sporten og medlemmernes glæde ved at gØre en ind-
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Skulle det. at der er tale om fritidsarbejde, betyde, at der ikke må
rettes kritik, så mener jeg, at du
har anlagt en helt forkert holdning.
En kendt idrætsleder udtalte i
starten at 1996 på et spørgsmål om
kritik: "Vi er kun mennesker af
kpd og blod. Vi lytter selvfglgelig
til medlemmernes kritik og tager
ved lære af den". Lad disse ord stå
som en ledetråd i dit ledelsesarbejde.

Repræsentantskabet 1995
havde ingen kommentarer
Det har du sikkert ret i, men
hvad kommer det egentlig sagen
ved? Jeg har skrevet et læserbrev
som privatpersonen Karsten Jørgensen, ogjeg deltog som bekendt
ikke i repræsentantskabsmødet.
Jeg har i mit indlæg på ingen måde givet udtryk for, at jeg skrev
på vegne afen klub.
I min verden (og den er ikke
lille) er individualister og deres
mening særledes velkomne, thi af
dem iærer du mere, end af "nikkedukkerne".

Du bliver heller ikke rost
Jeg har ikke bedt om ros. Jeg
efterlyste biot omtale/kritik af
vores affangement. Kritik kan
som bekendt være såvel positiv
som negativ, og begge dele er
eller bBre være lige velkommen.
Det er almindelig kutyme, at der
laves "feedback" eller evaluering
- og det var alt, hvad jeg bad om.
Der er mange mennesker involveret i ledelsesarbejde i DBgU
(tror jeg), og det må være disse
mennesker, der skal bedømme/
kritisere (ikke kun rose) dit
arbejde.
Jeg er overbevist om, at:
- bestyrelsesmedlemmerne
(eller hvad de nu hedder) bedømmer/kritiserer dit arbej de,
- at landstrænere løbende evaluerer på dine henvendelser
til dem og på de tiltag og
initiativer, du tager,
- klubledelser blandt andet på
repræ sentantskabsmøder bedpmmerlkritiserer dit arbej de.
Indtil nu er din beretning
blevet godkendt, og det må
vel tages som repræsentantskabets kritik.

Du kan selv blive bestyrelsesmedlem
Nu skal der sættes trumf på JANTE hentes til hjælp. Jeg skal
være bestyrelsesmedlem. Det er
vel25. gang, jeg m@der den trussel,
hvis jeg har været kritisk.
Jeg har intet imod bestyrelsesarbejde, men foretrækker selv at
afgøre hvor og hvornår. Tii din
...fortsættes næste side
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Nations Cup i pinsen
De danske herrer og damer stiller op

i

Odense, mens juniorerne tager

til Holland

Af Ole Rasmussen, Banegolferen
Pinsen bliver den første store
prøve for de danske landshold.
I Odense tages de funklende
nye betonbaner i brug, nar Nations
Cuppen for herre- og damehold

samarbejde og en velvillighed fra
Odense Kommune med hjælp til
fliser lykkedes det at få det anlæg
færdigt, der har været forsinket af
byggetilladelser og det hårde og

bliver afviklet.
Det bliver mere en opvarmning
og afpr6vning af baneme end som
en egentlig styrkepr@ve for de
danske hold på det, der også skal
være hjemmebane under EM i

langtrukne vintervejr.

august.

Jensen, Nyborg, Carsten Eriksen,
Gelsted og John Hansen, JanLyØ,
Tim Christiansen og Martin SPrensen. alle Putter Team Odense.
Det bliver sandsynligvis også
disse spillere, der skal spille træ-

Fælles indsats
Der var indtil sidste øjeblik tvivl
om, hvorvidt anlægget ville komme til at stå k1art, men ved fælles
fynsk hjælp og især odenseansk

Synlig ledelse
...fortsat fra fo rri g e side

Intakte hold

året fremover. Om det så kun
dækker herreholdet vides ikke.
Damernes hold er også uden
afbud og her er det Kitta Clausen,
Gladsaxe Minigolf Klub, Caroline
Hansen fra Nyborg Banegolf
Club og Lone Hansen, Minigolf

Ciubben Gelsted, der spiller.

Landstræner Peter Sørensen kan

mønstre et intakt herrehold, der
består af Inge Sand, Grjtene, Peter

ningskamp mod det tyske landshold den 22. jum. Det er en af de
meget få landskampe, der er afviklet i dansk banegolf, men det er
blandt unionens målsætninger at
afvikle mindst 1 landskamp om

Første Nations Cup
Imens tager juniortræner Morten
Rasmussen til den hollandske by
Ridderkerk med2 spillere. Det
bliver Steen Larsen, Putter Team
Odense og debuttanten Johnny
Andersen, Aalborg Banegolf Klub.
De pvrige spillere har måttet melde fra på grund af eksaminer.
Det er så vidt vides fgrste gang,
at de danske juniorer deltager i en
Nations Cup, og det giver dem en
god udgangsposition inden deres
EM i ausust.

orientering kan jeg opiyse, at jeg
både er formand, kasserer og menigt bestyrelsesmedlem af adskillige klubber og foreninger - OG
her er vi åbne for kritik.
Den dag, jegfgler tiden er moden, kan vi tale om det.
Du havde i din magt at stoppe
al videre kritik og have taget brodden af mit indlæg og samtidig
stået som den "altfavnende formand". Du skulle blot have svaret:
"Hvor har du ret. Vi har taget
din kritik til efterretning".
Men sådan skulle det ikke være!
Der er god udsigtfra hpjen på Langbanen på det næstenfærdige anlæg"
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Generalforsamling en farce
Af Ole Rasmussen, Banegolferen
Fyns Banegolf Unions arlige generalforsamling 1995, som blev
aftroldt den 16. marts i år, var noget nær en ren farce. Grunden til
den sene forsamling , var at FBgU
ikke havde fået indkaldt i tide i ok-

tober måned, og derfor først fik
afholdt fiorsamlingen i marts måned 1996 i Nyborg Banegolf
Clubs lokaler.
Formand Morten Rasmussen
havde ingen beretning, og havde
få og meget lidt dækkende svar til
de spørgsmål der kom, blandt andet vedrØrende den sene indkaldelse, stedet for generalforsamlingen (som skulle have været i Minigoif Clubben Gelsteds lokaler) og

de ikke aftroldte årlige

individuelle

pres sesekretær Peter

6rensen,
Putter Team Odense.
Lidt positivt var det, at regnskabet viste et overskud på kr.
5.552, men til grund for det ligger
blandt andet, at de individuelle
fynsmesterskaber ikke var bievet
aftroldt.
Som eneste forening havde kun
Gelsted afgivet stemmer til Arets
Spiller, og på dette grundlag blev
Nyborg Banegolf Clubs junior,
Uffe Gangelhof, valgt. Tillykke

fynsmesterskaber.
Beretningen blev derfor også
kun stemt for med 3 stemmer,
mens 14 undiod at afgive deres
stemme på den manglende beretning. Der var ingen hjælpende
kommentarer fra den resterende
bestyrelse
Hverken formand Morten
Rasmussen. sekretær Christian
Rasmussen eller pressesekretær
Lone Hansen ønskede at fortsætte
i unionen, og som ny formand
blev valgt Claus Foxholm, Gelsted,
som ny sekretær Teddy Nielsen,
ligeledes Gelsted og som ny

S

til Uffe!
Derudover var der præmier til
de gennemgående rækkevindere
af unionens aftenturneringer.

Vinterturnering i Nordborg
Af CarlE. Rasmussen, Nord-Als Banegolf Club
Efter mange hårde dyster naede
For sjette gang i træk gennemvi så frem til lgrdag den23/3, der
førtes den årlige vinterturnering
hos Nord-Als Banegolf Club, og
med den lange og strenge vinter

kunne turneringen virkelig leve
op til sit navn.
Over l llgrdage blev der sPillet,
og deltagerne fra klubbens lille
hårde keme blev budt på snart sagt
alle udfordringer lige fra regn over
islag til sne og pivende storm - en
rigtig vinterturnering
Turneringen spilles med "flYdende" handicaps, og denne form
medførte mange sjove runder, hvor
spillerne den ene runde havde et
lilie handicap for så i næste omgang
at få tildelt et stort handicap.
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afsluttet med hyggelig fælles spis-

ning i klubben.
Set i bakspejlet har det været
en sjov og hyggelig turnering, og
med de ofte barske forhold, der er
blevet spillet under, vægter de
mange deltagere turneringen hBjt.

markerede afslutningen på turneringen, og vores talentfulde juniorspiller, Dennis Prip Hansen,løb
ganske suverænt med sejren, demonstreret med at score maksimumpoint 100på
afslutringsdagen.

På andenpladsen
kom den evige

toer, nemlig undertegnede, kun
1 sØlle point foran nr. 3, Lars
"Lutvik" Thomsen. Sidste spilledag blev desuden
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Idyllisk og barskt ser det ud"
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Udpluk af DBgU s bestyrelsesmøde den 27.
april iNordborg
Kontorlokale i BrØndby
Vi er blevet tildelt et lokale i
Idrættens Hus pr. 1. maj. Lokalet
erpåca. 15 nf og prisen er 11.100
kr om året. Der bliver nu fremstillet brevpapir og kuverter med
den nye adresse i Idrættens Hus,
Brøndby Stadion 20,2605 Brøndby. Telefonnummeret til Dansk
Banegolf Union er fremover 43
26 25 lO.
Spillere er selv ansvarlig over
for skattevæsenet
På et møde den 15. april i DIF
er det gjort klart, at specialforbun-

dene ingen præmiekonto har. Det

er den enkelte spiller, der er ansvarlig over for skattevæsenet.
Desuden er reglerne for kørselspenge således, at de penge, der
gives til en spiller, som kPrer alene i egen bil til et stævne, er skatte-

pligtige. Kører man2 eller flere i
bilen, er kgrselspengene ikke skattepligtige.
Støtte fra Tuborgfonden
Dansk Banegolf Union har sggt
om stØtte til EM hos Tuborgfonden. Formand Inger Walther
skal til overrækkelse den 13. maj,
hvor beløbets stØrrelse bliver
kendt.

Ny klub i Odense opløst
Der har i Odense været oprettet
en ny klub, Hunderup Banegolf
Klub. Klubben blev dannet af
medlemmer fra Putter Team. På
grund af at Putter Team ville give
medlemmerne af den nye klub 3

måneders karantæne, er Hunderup

Banegolf Klub opløst igen.
I forbindelse med ovennævnte
har Inger Walther haft kontakt til
Peter Sørensen, hvor der klart er
præciseret, hvad unionens holdning er, og hvad der forventes af
Peter SBrensen som medlem af
breddeudvalget. Desuden har der
været kontakt med både Morten
Rasmussen og Jan Lyø i forbindelse med sagen uden, at der blev
fundet en lBsning.
Fællesmøde i Idrættens Hus
Alle lokalunioner og udvalgsmedlemmer indkaldes til et fællesmØde den 20. juli 1996 i Idrættens Hus sammen med breddekonsulenten og bestyrelsen.
Til mødet skal lokalunionerne
og udvalgene fremlægge deres oplæg til målsætninger, strategier, arbejdsopgaver og kompetence.
Derefter skal den fremtidige indsats koordineres.
Der udsendes en særskilt mødeindkaldelse.

Klubberne
Unionen har modtaget regnskaber og bestyrelseslister fra Odense

Minigolf Club og Minigolf

Clubben Gelsted.
FraMidtfyns Banegolf Klub og
Nyborg Banegolf Club mangler
der endnu medlemsregistreringer.

Veteran Games i Herning
Vi har fået en opfordring til at
deltage i Herning Veteran Games

juli. Opfordringen
videregives til Jyllands Unionen.
den 25 . -28.

Udstilling i Aalborg
Så er der kommet indbydelse

til

at deltage

i specialforbundenes

udstilling i Aalborg den22.-25.
august. Materialet videregives til
Jysk Banegolf Union.
Infomappe om banegolf i Sverige

Vi har modtaget

en infomappe

fra S venska B angolffcirbundet.
Der er komplet adresseliste, organisation og detaljerede oplysninger
om, hvordan banegolfen fungerer
i Sverige.
Personer

til ad hoc udvalg

søges

Bestyrelsen er interesseret i
personer, som kunne tænke sig at
være i et ad hoc udvalg, som får
til opgave at revidere vore love
og bestemmelser. Henvendelse
bedes rettet til Inger Walther.
Salg af anlæg og baner
Desuden efterlyses en person,
som vil forestå salg af anlæg og
aktivt gå ind i et salgsarbejde.
Betingelserne herfor aftales med
bestyrelsen. Henvendelse rettes
til Inger Walther.
Næste møde
Bestyrelsen holder sit næste
mØde den2l.juni kl. 19.30 i
Nyborg
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Føljeton: Teknik og tysik
Af Ole Rasmussen, Banegolftren

Vi tager en runde mere i tøIjetonen om minigolfens mosaiksten.
Denne runde vil gå nærmere ind

på hver hånd. Det gør ikke noget,
at hændeme rører hinanden.

på slagteknikker, bl. a. vil vi se

Slaget
Man skal forestille sig, at køllen
er en forlængelse af vores arme,
og at svinget overvejende foregår
i skulderen.
Greb, fodstilling og slagstilling
indtages nu.
Køllen placeres bag ved boiden
og på en sådan måde, at kgllens
hoved står plant med banen. Køllen skal placeres så{edes, at bolden
er ud for midten af køllens hoved.
Herved opnås den bedste balance

på, hvordan slaget er opbygget og
hvordan det bedst udfpres, og vi
ser på, hvordan vi bruger vores

krop, når vi spiller, og hvad der
kan være væsentligt at træne specielt som banegolfspiller.

Slagstilling
Slagstillingen består af de tre
elementer: Fodstilling, greb og
kropsstilling.
Grundlæggende gælder, at man
skal stå med føddeme placeret solidt på jorden. Fgdderne står med
naturlig afstand mellem hinanden,
knæene er let bgjet, og vægten er
fordelt ligeligt på begge ben. Overkroppen er foroverbØjet ind over
bolden og banen.
Grebet foregår med begge hænder på køllens handtag ved at lægge hænderne omkring håndtaget,
den ene hånd over den anden. man
kan eventuelt strække pegefingeren

Greb
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Anden fase er fremadsvinget.
KPllehovedet skal pege samme
vej, som da man påbegyndte
svinget.
Tredje fase er, når kBllehovedet
får kontakt med bolden.
Fjerde fase er, når bolden sendes afsted og svinget fortsætter
fremad.
Man skal forestille sig, at køllen
er et pendul styret i skuldrene.
Det er vigtigt, at køllehovedet har
samme acceleration hele vejen igennem svinget. Det er altså længden aftilbagesvinget, der afgØr
boldens hastighed"

slaget.

Køllen stilles i den rigtige slagretning. Man skal her forestille
sig, at der går en linie vinkelret
ud fra køllehovedet igennem
midten af bolden. Denne linie
skal pege mod målet.
Nar disse ting er på plads, kan
slaget påbegyndes.

Svinget består af 3 faser. F@rste
fase er tilbagesvinget, hvor køllen
svinges tilbage.

Fodstilling

Lige-ud-slaget
For at have succes i banegolf
er det vigtigt at kunne sit grundslag. Grundslaget har to faktorer:
Retning og hastighed.
Grundslaget er et "rent" slag, det
vil sige et slag uden effekt" For at
opnå et slag uden effekt er det vigtigt, at køllen fBres i en ligeudrettet bevægelse i slagets to fØrste
faser.

Slagstilling
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Boldens hastighed afgBres som
nævnt af længden af køilens tilbagesving. Vi har valgt ikke at
vise illustrationer af slagene her i
bladet, men de findes i den nye
lærebog: "Lær at spille banegolf'.

Bandeslaget
En variation af grundslaget er
spil over banderne. Dette kan
med fordel anvendes, hvis man
enten ikke kan "se" huliet derfra.
hvor bolden ligger, eller hvis
forhindringen er således indrettet,
at bolden får for stor hastighed til
at blive i hullet, eksempelvis ved
løb ned ad en bakke. Ved bandespil får man endvidere to chancer
for hole-in-one: Direkte i hul os
via bagbanden.

Effektslaget
En tredje variant af slaget er det
teknisk betonede effektslag, hvor
bolden påvirkes med en horisontal rotation. det vi kalder skru i

dagligdagen.
For at opnå effekt i bolden skal
køllehovedet føres nærmest i en
cirkulær bevægelse i slagets to
første faser.
Fordelen ved effektslaget er, at
man kan opnå en andet løbelinie
end den, der er boldens naturlige.

Styr på kroppen
Man skal altså have godt styr
på sin krops bevægeiser, specielt
hvis man vil opnå et stabilt spi1.
Det kræver megen træning og en
evne til at analysere sit spil.
Derfor kan man opdele sig selv
i vitale punkter og gerne i samar-

bejde med en anden se på, hvor
man kan rette på sit slag. De vitale
punkter er som regel hovedet,
skuldrene, affnene, håndled, hoften, knæ og fPdder.
Det er nok nemmest at kontrollere, hvad der sker ved langsomt
spil eller ved gentagne Pveslag i
luften og derefter pve det ved hurtigere spil, og spil hvor man kontrollerer hastigheden. Når man
har været dette igennem kan praktisere det samme ved bandespil
og skrueslag

Du holder længere med god
fysik
Det er ikke så tit, man ser eller
hører, at minigolfere holder sig i
form for at spille, men vi kan være
enige om, at god form aldrig skader. Tværtimod kan dårlig form
give skader ved fysiske belastninger. Vi star jo ofte længe over
bolder og koncenterer os om slaget, og det gØr vi mange gange på
en runde i20-30 sekunder ad gangen. Inden slaget har vi måske
koncenteret os om andre ting,
eller vi nar knapt at slappe helt
af, så efter en hel dag med en

koncenteret indsats er der intet at
sige til at man er træt, for ud over
hovedet har man også brugt
kroppen. Man går, man står, man
lægger bolder, man samier den
op igen, man tager sin taske og
man foretager sig mange an-dre
bevægelser, som man måske
lægger mindre mærke til.
Man burde endda gå til iægen
og få checket især ryg og knæ 12 gange om året, da de dele især
belastes.
For at holde sig i form og opbygge en god muskulatur er svømning en udmærket sport at vælge,
da man styrker ryggen og i det
hele taget bruger rigtigt mange af
kroppens muskler i vandet.
Løbe-eller blot gangtræning giver også god form og styrker benene, og det siges atløb også er
sundt for ryggen.
Så prgv det og se om det ændrer
dine dage med træning og turne-

ring!
Næste gang tager fPljetonen fat
på emnet omkring bolde og hvordan, vi kan bruge dem og skal bruge dem.

Reception
I an.le&ring af at fonnan&n for Dansk naneEolf
LInicn, Irryr$7altler, n-mfu de 50 år, aftloldes der en
rcoæUcn @&126. naj kl. l-4 til ca. Id. 17.
Det sker i forbindelsened liati,srs Crp-en i Odense
og firder sted i teltd. red Odense Minigolf Clubs anfæg
på rcffønart<svei ea.

I
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Ny klub - troede vi
Af Lone Hansen. Minigolf Clubben Gelsted

Det startede som et eventyr,
men sluttede som en krigsfilm.
Vi var 9 personer, som havde
startet en ny banegolfklub i Odense, nemlig ved DCU Odense Carnping på Odensevej i Odense S.
Den nystartede klub, som havde
navnet Hunderup Banegolf Kiub,
skulle sørge for anlægget med
spartling, maling mv. og måtte
spille kvit og frit på anlægget, hvor
campingejeme stadig fik penge ind
for spillet.

Vi var 2 personer ude og snakke
med ejerne en sgndag eftermiddag,

hvor det var utroligt nemt at få
dem med på ideen at starte en klub
på deres anlæg. De havde snakket
om det flere gange, men havde
desværre ikke haft tid til at finde
nogen.
De vidste godt, at hvis de havde
"professionelle" til at spille på
anlægget ville det trække flere turister til og derved flere penge i
kassen. Derfor var vi som sendt

fra himlen.
Vi havde kun det mål med denne klub at få flere til at spille minigolf og seivfplgelig 1 kiub mere i
Danmark, så vi var nænnere vores
mål vedrØrende DIF.
Vi så ingen hindring ved, at der
var 3 klubber i Odense, da denne
nystartede klub lå i den anden ende af Odense af de 2 andre klubber.
Den bydel af Odense, hvor vi
startede klubben, havde egentligt
ingen aktiviteter til unge. Hvis de
unge skal dyrke sport skal de drage mod Odense City ca. 5 km væk.
De fleste unge må ikke tage
bussen alene ind til byen om af-
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tenen og er derfor aftrængige af
deres forældre. Disse unge ville vi
gerne have "fingre i" for at styrke
vores sport, og det er jo også dem,
der i fremtiden skal føre vores
sport videre.

Men nej !
Det kunne ikke lade sig gØre.
Det er ingen hemmelighed, at
alle ni spiilere havde været medlem af Putter Team Odense, før
vi startede denne klub. Fem spillere ud af de ni er stadig mediemmer af PTO.
Putter Team var i starten utroligt
flinke, og synes det var en rigtig
god id6. Men vi fandt hurtigt ud
af. at de var FOR flinke.
De gik ind og spærrede os, hvor
vi fik 3 måneders karantæne hver
Hvad gØr man så?
Her er det, at alle ens gråhjemeceller virkelig skal begynde at arbejde.

Unionens formand Inger Walther blev kontaktet. Hun syntes det
var for meget, men kunne egentligtkun gøre det atprøve at snakke Putter Team til fornuft. da der
i DBgU's bestemmelser stå,r, at
PTO godt kan gå ind og spæffe os"
At snakke dem til fornuft lykkedes desværre heller ikke for hende.
Vi blev hurtigt enige om, at vi
skulle have stoppet karantænen,
idet jeg var udtaget til damelands-

holdet. Men det var Putter Team
også ligeglad med.
Det eneste vi desværre kunne
gøre,var at oplPse Hunderup
Banegolf Klub, for at jeg kan spille Nations Cup, da der ingen

andre udveje viste sig. Unionen
kunne ikke hjælpe os mere.

Ved breddekonsuienten var der
overhovedet ingen hjælp at hente.
Vi ved godt, at det bare er for
let at give op, men hvad skulle vi
gøre? Skulle vi bare blive ved og
godvilligt tage vores karantæne,
men derimod droppe vores langt
om længe gnskede damelandshold?
Hvad med udbredeisen af sporten?
Er det ikke alles mål, at vi fremover kan få fuld stØtte fra DIF?
Åbenbart ikke!
Jeg synes personligt, at vi hurtigst muligt skal have lavet ændringer i unionens bestemmelser. For
det kan ikke være rigtigt, at man
ikke kan starte en ny klub i dagens
Danmark.
Endvidere synesjeg, at unionen
burde tage fat i breddekonsulenten.
Er det ikke hans opgave, at hjælpe nye klubber op at stå?
Han har simpelthen for mange
kasketter, så han ikke ved, hvornår han skal have den ene. anden
eller tredje på.
Jeg kunne til slut godt tænke
mig, at høre andres mening om
denne sag.
For som sagt tidligere, kan det
ikke være rigtigt, at man ikke kan
starte en ny klub i Danmark uden
alt det besvær.

lndvielse af anlæg i Aalborg
Af Ole Rasmussen, Banegolferen
Der var med spænding set frem
til indvielsen af Aalborg Banegolf
Klubs nye anlæg ved NBrresundby
Idrætscenter den 27 . april. Indtil
1 time f6r blev sidste hånd lagt
på baneme, som man havde arbejdet på at få stillet op sammen med
klubhuset i de sidste 5-6 uger og
starten var gået endnu før frosten
helt var gået afjorden.
Det var derfor også en stolt
Klaus Henriksen, der som formand
kunne konstatere, at endnu et projekt - og sikkert ikke der sidste i
klubben, var blevet ført ud i livet.
Der var en speciel tak til stadsgartner Bgrge Clausen fra Aalborg
Kommune, som havde hjulpet meget i et ellers problemfyldt forlgb,
og der var også en stor tak til medlemmerne, som nænnest har ligget vandret i de sidste 4 uger for
at få anlægget op at stå til tiden
og i vinterens løb syslet med at
klargØre forhindringer og baner.
Formanden betegnede i sin tale
banerne som noget, der godt kunne have lignet noget fra krigen i
Bosnien, da de købte dem af Fårup Sommerland, men han håbede,
at hele anlægget med årene ville
blive et af Danmarks flotteste.
Stadsgartne r B 6r ge Clausen
mente, at klubben her ved Nøn-esundby Idrætscenter havde fået en
god placering, og han kunne godt
forestille sig et samarbejde med
de andre aktiviteter i området.
Han var meget imponeret af
den entusiasme, som klubben og
dens medlemmsr havde lagt for
dagen og den indsats, de havde
ydet, og han mente, at det var et

plus, da anlægget ville blive bedre
passet på, og det ville give nye
medlemmer den rigtige "opdragelse" og et ansvar over for tingene"
Også DBgU's repræsentant,
Peter Sørensen, var glad for et så

unge fra det lokale spejderkorps,
hvorefter der var mad og drikke
til de mange fra Aalborg og de
enkelte klubrepræ sentanter, der
havde fundet vej til indvielsen
Herefter blev de fprste slag på
hurtigt udført arbejde her i foråret,
banerne slået. De første slag overhvilket vidnede om en entusiastisk
hovedet, da ingen har haft tid til
og livsstærk klub, som nok ikke
atptøyeffæne anlægget.
ville stØde ind i mange problemer
Senere på året bliver der endnu
som klub.
mere gang i spillet. Klubben har
Lederen af Nørresundby Idrætsallerede fået tildelt en afdeling i
center var også glad for den nye
DM-holdturneringen i 2. division
klub og minigolfanlægget og over- og dertil kommer klubbens natiorakte klubben en check. der vist
nale stævne i august, som samtidig
nok var velkommen i en slunken
tæller i stormestersammenhæng"
kasse.
Også i dagtimerne bliver der
Derudover modtog klubben
spil på anlægget, hvor et af klubmange træer og buske til at pryde
bens medlemmer er blevet ansat
et endnu bart anlæg, hvor græsset
ved Samvær,Idræt og Motion, der
kun for nyligt var blevet sået"
tilbyder idræt og andre aktiviteter
Indvielsen foregik med en sang i dagtimerne.
"Der er ingenting der maner (som
Klubben beholder stadig sine
et flag der går til top)" og hertil
indendprs forhold i Skalborg, som
musikalsk akkompagnement af to også vil fungere som kontor.

Anlægget ved NLrresundby ldrætscenter er sat op i rekordtempo, men resultatet er
imponerende takket være gode forberedelser i den lan7e vinter.
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Aalborg på toppen !!!!
Af Christian, Jess, Jan og Martin, Gladsaxe Minigolf KIub
Forventningerne var store hos
Gladsaxes juniorer, da der i februar kom invitation til arrangementet. Kunne vi skrabe sammen
til en bilfuld? Kunne vi komme afsted i denne herlige vinter, o.s.v?
Det lykkedes til fulde. Vi tog
af sted allerede fredag eftermiddag
og mellemlandede i Odense, så vi
var sikre på færgerne. Fredag aften trænede vi lidt på Putter
Team's nye anlæg, og bes@gte
også amerikanerbanerne.
Lørdag morgen tidligt op, og
afsted til Aalborg, hvor der var
sammensat et rigtigt godt arrangement med bowling, svømning,
socialt samvær og så en fin turnering for os juniorer.
Alt i alt var det en god lang
weekend med masser af positive

oplevelser, selvom det blev lidt
vel sent s@ndag aften, inden vi
var hjemme. Men København
ligger nu engang ude på en ø, og

det kan vi vel ikke bebrejde
andre for..... ?

jer

kom bare med invitationen
for 199'7, så tager vi afsted igen.
Så

Aktivitet i bowlingcentret. Jo - de hyggede sig i Aalborg

Juniortræf iAalborg
Af Martin Sqrensen, Putter Team Odense
Som ny mand i Putter Team
Odenses ungdomsudvalg, så jeg
meget frem til at komme til Aalborg for at se, om jeg der kunne
få nye ideer til juniorarbejdet og
eventuelt nye kontakter til andre
klubbers juniortrænere. Det var et
fabelagtigt program, som Majbrit,

Allan og Klaus havde fået stablet
på benene, og ideen med kammeraters deltagelse i stævnet var en

stor succes.
Selvom vores bus havde en del
probiemer med at starte (den
skulle skubbes i gang, hver gang
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motoren havde været slukket),
kom vi hele til Aalborg, hvor vi
startede med at træne et par timer.
Dernæst kørte vi til bowiingcentret, hvor vi bowlede en times tid
og bagefter spiste przzaer.Efter
LO-12 stykker pizza tog vi så tilbage til anlægget, hvor de fØrste to
runder af turneringen blev afviklet.
Juniorerne var blevet inddelt i
tre kategorier'. Øvede, mindre
øvede og de, som stort set aldrig
havde spillet før.Det var skægt at
se, hvor seriøse alle ungerne var.

Selv de helt uøvede koncentrerede
sig meget om at stå og slå rigtigt.
Efter spillet var det så tid til at
køre ud på idrætscentret, hvor vi
overnattede i meget fine nye seksmandsstuer. Klokken var endnu
ikke så mange, så inden sengetid
var der stadig tid til sodavand,
chips og hyggeligt samvær.
Halv ni næste morgen blev morgenmaden serveret og efter den,
blev det tid til den længe ventede
tur i Badeland. Der tumlede vi så
rundt i et par timer, hvorefter det
..

"fortsættes næste side
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Juniortrætfet i bakspejlet
Af Martin Sfrensen, Putter Team Odense
Selv om der var omkring 25 jl- så de kan blive bidt af sporten baniorer med til træffet. var der kun negolf og ikke af fritidsforngjelsen
minigolf. Jeg er imidlertid ikke indeltagelse fra i alt 6 klubber.
teresseret i at tage juniorerne med
Dette giver stof til eftertanke.
Er det fordi, der bare ikke er andre
til turneringer, hvor mine er de eneste i deres kategori, og derfor vil
klubber, der har nogie juniorer,
jeg kraftigt opfordre andre klubber
eller er det fordi. der bare ikke bliver s@rget godt nok for dem, der
til at sgrge for at få deresjuniorer
med til fællesarrangementer, så
er? Jeg tror desværre mest på det
andre trænere kan se. hvor der er
sidste.
juniorer, og hvor det derfor ville
For at holde på de juniorer, vi
være interessant at få juniorer med
har, er det vigtigt, at de får lov til
til turneringer. Det er ikke min
at spille med andre på deres alder,
mening at "straffe" nogle klubber
for at de ikke tror. at de er de enejuniortræf
ved at fraråde deres stævner på
ste. Et
er vel nok den
grund af manglende juniorer, men
bedste mulighed for, at juniorerne
møder hinanden, og derfor undrer alt andet lige vil stævner med
store juniorrækker have en større
det mig, at så få klubber deltog.
interesse, når jeg skal planlægge
Som juniortræner er det mit job
juniorer
at få så mange
som muligt
ture med junioreme.
ud og prøve at spille tumeringer,

I Bvrigt kunne vi fra Putter Team
Odense godt tænke os, at der kom
et samarbejde i gang imellem de
forskellige juniortrænere i Danmark for. at vi bedre kunne udveksle erfaringer og måske arbejde sammen i forbindelse med
overnatninger mv. ved stævner.
Derfor ville vi gerne have navne og adresser på juniortrænere
rundt omkring i klubberne. Har I
ikke en juniortræner, eller mangler I ideer tiljuniortræningen,
må I meget gerne kontakte os. Vi
vil gerne hjælpe, hvis vi kan.
Skriv til:
Frank Thomsen
Rugårdsvej 95
5000 Odense C

Juniortræf i Aalborg
...fortsat fra forri ge side

blev tid til at returnere til minigolf
banerne og handmadder

til middag"

Spillet begyndte atter, og efter 3
runders rolig, koncenfferet og alligevel hyggelig gang minigolf var
vinderne fundet i alle rækkerne.
Inden det var tid ti1 at dampe af
til Odense igen blev vi fodret af
med en gang McDonalds-mad og
gevinsterne blev derefter uddelt.
Klaus rundede arrangementet
af med at opfordre andre klubber
til at gentage træffet næste år.
Det bliver ikke let at leve op til
et så flot aransement. Ikke desto

mindre vil jeg arbejde videre med
ideen og prøve at få stablet noget
lignende på benene igen, for-

mentlig i Odense, hvor vi også
har fine muligheder for adspredelse.

Ambassadørhold fra Odense
Af Ole Rasmussen, Banegolferen
10 unge fra Putter Team Odense

fik

æren af atvære ambassadører
for deres sport og for Danmarks

Idræts-Forbund.
I anledning af DIF's 100 års jubilæum skulle der i alle specialforbund udpeges ambassadører. De

10 unge har modtaget en træ-

ningsdragt og t-shirt, som de skal
spille i ved turneringer og stævner.
Her skal de også uddele reklamefoldere med en jubilæumskonkurrence. Præmierne er billetter
til fodbold- og handboldlandskampe.
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Dommere igennem nyt pensum
Af Ole Rasmussen, dommer- og teknisk udvalg
Der var tilmeldt 18 kursister til
dommerkurset i Odense den 14.
april. De skulle igennem et mere
omfattende program end ved de
tidligere års kurser. Dommer- og
teknisk udvalg, som stod for kurset, havde tilfpjet betonbaner og
svenske filtbaner i den nye regelsamling og på kurset da Danmark
får sit fgrste betonan-læg i år - og
i Grindsted eksisterer der jo allerede et filtanlæg!
Biandt de 18 kursister var 10
nye, der var kommet for at prøve
at erhverve sig dommerlicens.
Det lykkedes for de 9 af dem.
Tillykke til dem!
De Bvrige 8 kursister var dommere med licens, som skulle have
opfrisket reglerne samt få et indblik i de to tilfgjede baneanlæg.
Man kender dem ofte fra internationale konkurrencer eller almindelige stævner i udlandet. De klarede alle den skriftlige prøve, men
skulle ikke til den mundtlige pr@ve,
som overvejende drejede sig om
straffebestemmel serne.

Bred gennemgang
Kurset, der var tilrettelagt af
Peter Sørensen, medlem af Teknisk

Komite under World Minigolf
Sport Federation, og Ole Rasmussen, DBgU's dommer- og teknisk,
kombl. a. rundt om spilleregleme i
banegolf, tumeringsbestemmelserne, fprelse af spilieprotokol, norTnog særbestemmelser og straffebestemmelsene. Det nye stof berørte norm- og særbestemmelser
for betonbaner og banetegningerne
afdisse, og derefter var der en
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kort gennemgang af bestemmelser vedrørende de svenske filtbaner, men reglerne fer er lidt anderledes, så vi har endnu for lidt erfaring til at gå dybere ind på disse.

Andre principper på svensk
WMF's tekniske komite arbejder ellers på ensrettede regelsæt
for spilleregler og regler for grænselinier og udlæg, og er også kommet langt med det arbejde, men
svenskerne har lidt andre principper at spille deres baner efter
For eksempel mener de , at man
skal belpnne de tempokontrollerede slag og straffe de ukontrollerede slag.
Undervejs i kurset fremkom i
@vrigt en problematik, som er
værd at tage med på næste mØde
i Teknisk Komite. Reglerne siger, at når en bold er lpbet tilbage
over grænselnien igen, må man
samle den op og lægge den frem
på udlægslinien, men denne situa-

tion opstår jo faktisk hver gang,
man spiller baner som Store bakke og Dobbeltbakkerne og situationen kan også forekomme på
Rgret, hvor kuglen ofte løber flere
gange frem og tilbage i kredsen.
Derfor er sp@rgsmålet om grænselinierne på disse baner skal flyttes tilbage på banen, eller skal
man definere, de baner, hvor
denne regel skal være gæidende,
på en anden måde.

Indtil da er man nødt til at ignorere den regel på de nævnte baner
og spille som hidtil.
Som nævnt er der lavet en udvidet regelsamling. Den er sendt

til alle klubberne og til dommerne
og til andre interesserede udbydes

til salg for kr. 40.
Det er et hæfte på omkring 75
sider, med aile regler og bestemmelser og banetegninger af alle
baner, og ønsker man at erhverve
den, kan det ske ved at henvende
sig til dommer- og teknisk udvalg
ved enten læif Bæk eller Ole Rasmusen (adresse og tlf. se venligst
andetsteds i bladet).
den
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Arets nye dommere:
Christian Maglemose,
Gladsaxe MK
Knud E. Boesen, Odense MC
Henrik Ottosen, Odense MC
Ren6 Thomsen. Putter Team
Odense

Vibeke Andersen. Putter Team
Odense
Ole Hansen, Putter Team
Odense

Kim Bukhave, Putter Team
Odense
Leif Olsen" Putter Team
Odense
Benny Petersen, Putter Team
Odense

Hermed kan vi registrere omkring 30 dommere i Dansk Banegolf Union repræsenteret i næsten
alle kategorier og divisioner.
Dommer- og teknisk vil aftrolde
årlige kurser og de, der ikke deltager tilsendes prpver.
Hermed håber vi at kunne opretholde standarden hos dommerstanden"
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Broager Banegolf Klubs nationale stævne
(ved Broager Ringriderplads)

den 13. Lfidagkl.

l4.juli

L996

10.00 spilles 6 runder og søndag spilles 3 mellemrunder og 2 finalerunder

Priser:

Ungdom:
Øvrigez

Kr.50
Kr.80

Tilmelding senest den 6. juli 1996 til
Mie Matthies, Tværvej 14,6310 Broager

Eksotisk reise i minigolfland
Af Ole Rasmussen, Banegolferen
Det er som at træde ind i en anden verden, og på ens vej rundt oplever man en rejse gennem forskellige lande, ser berømte bygningsværker og bevæger sig rundt i
alle slags landskaber fra danske
engdrag, en norsk elv til den afrikanske jungle.
Stedet er det nye minigolfland
i Odense i det tidligere badeland,
Det fomemmer nun også efter et
øjeblik ved klinkegulvet, afløbsristene i gulvet og bassinerne, som
er godt camoufleret med malerier
på bassinvæggene og minigolfbaner på bassinets bund.
Det er de amerikanske baner, på
engelsk 'Adventure Golf' eller
'Micro Golf . De udgør en tro kopi af rigtige af rigtige golfbaner,
blot i mini-miniatureudgaver med
kuperet terræn, bunkers og vandhuller, der skal forceres. Ud over
de 12 amerikanske er der anlagt 6
baner rundt i bassinløbene.

Man spiller på et tæt tæppe med
regler lidt efter golfregler med
'out of bounds' og lidt efter banegolf med højst 6 slag. Det er svært
at lave hole-in-one, og det hører
nok mere til held end forstand.
men det er vel heller ikke det. at
firmaets medarbejdere på udflugt
eller polterabendgæsterne går efter.

Banerne er blot en del af et stØrre forlystelsesmekka, hvor bowling, spillehal med biliard, pool og
eiektroniske spil, et legeland og
så

minigolf indgår. Pianeme går
Leif

også videre herfra, og direktpr

Christiansen mangler ikke ideer til
at udfylde det tidligere industriareal på Grønløkkevej i Odense.

'H#
I

farver ser det flot og lækkert ud, og man kommer næsten hele jorden rundt.
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Dette kommer fremover til at blive en fast rubrik med korte,
blandede nyheder fra klubberne og unionerne samt fra stævner.
Glimt fra Nord-Als
Vi har plukket et par indslag
fra klubbens generalforsamling
Klubbens førstehold
klarede med lidt hjælp
oprykning til Elitedivisionen, og der var gode
resultater at hente ved de
individuelle danmarksmesterskaber i Randers.
På breddesiden sker der også
mange ting. Nord-Als Banegolf
Club har venskabsturnering med
Broager BK. NABC kunne her
trække sig ret sejrrigt ud af, mens
der var en mere lige sejrsfordeling i
en ny venskabsturnering med Harrislee, og i begge klubber er der enighed om at bygge videre på dette samarbejde tværs over landegrænserne.
Og så var der jo vinterstævnet,
hvor 23 spillere var med på trods
af de strenge forhold, heraf var
11 spillere udefra.
Slutteligt skal nævnes skoleturneringen, som klubben aftroldt
for første gang. Der forlyder desvæffe ikke noget om, om det gav
udbytte i form af nye medlemmer
i klubben.
Klubben fik valgt 2 nye medlemmer ind i bestyrelsen, hvilket
forløb ret smertefrit. Formand er
stadig Preben Ngrskov. Der var
derudover hæder til 3 medlemmer
for 10 års medlemskab og Bent
Tychsen blev kåret som æresmedlem på grund af sit store arbejde
med etablering af terrasse og udvidelse og vedligehold af huset.
cer
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DM i Gelsted
De individuelle danmarksmesterskaber samt for mixpar

i årpå Minigolf
Clubben Gelsteds baner.
Der vil som tidligere blive
opstillet et opholdstelt til deltagerne og der er mulighed for med forhandsreservering - at
overnatte i spejderhytten nær ved
banerne.
Dansk Banegolf Unions turneringsudvalg udsender indbydelse
og modtager tilmeldinger til DM,
der spilles den 29. og 30. juni.
Tilmelding sker i klubberne.
afgøres

Nyt fra Gladsaxe Minigolf
Klub
På et mØde i marts blev Christian Maglemose valgt som ny formand for Giadsaxe Minigolf Klub.
Dermed er bestyrelsen igen fuld-

tallig.
Man har i kiubben desuden besluttet kun at have 1 ansvarlig person for holdudtagelse i forbindelse
med DM-holdturneringen. Det

bliver John Scheel Thomsen der
varetager dette.
VedrØrende A-spiilere er uforståeligt, at en af klubbens spillere,
Preben Skov, er registreret som
A-spiller efter en enkelt turnering
sidste år på egen bane. Det er for
gvrigt den eneste turnering, han
har spillet de seneste 10 år.
Er der noget galt med kravene
for at være A-spiller?

rb
Skolebesøg
Putter Team Odense er godt
bespgt af skoler og fritidsordninger i dagtimerne.
Henved 15 af disse kommer
jævnligt med børn og unge og
modtager instruktion og spiller
på klubbens baner.

Påskestævner i Tyskland
Tretten danskere har i påsken
været til påskestævner i Tyskland.
Fra Odense og Nyborg var tolv
spillere, heriblandt 7 ungdomsspillere, taget til Sachsenwald-pokalstævne i Lohbriigge i Hamborg.
Det er 6. år i træk, at der er dansk
deltagelse i stævnet, som altid indebærer godt socialt samvær og
god behandling.
Sportsligt blev det til en fprsteplads i minijuniorrækken til Stefan
Østergaard og det samme til minijuniorholdet også fra Putter Team
Odense. Klubbens herrehold nåede
en 5. plads og Vincent Huus blev

tillige nr. 4 i B-rækken.
Også i Berlin var der stævne

or

med dansk deltagelse, hvor Torben
Baldorf, Gladsaxe Minigolf Klub
løb med fgrstepladsen i en combiturnering hos Tempelhofer TV.
Eternitten var svær med andre
og udby ggede forhindringsryper,
end vi ser dem i Danmark.
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Resultater siden sidst
For perioden L5. februar - 12.rnaj

@æ@wffiv
Plac. Hald
1 Minigolf Clubben Geisted

2
3
4
5
6
1
8

Vunden Uafgjot

t20
11
80
80
80
40
30
20

Nyborg Banegolf Club 1
Nyborg Banegolf Club 2
Banegolf Klubben Randers
Gladsaxe Minigolf Klub 1
Giadsaxe Minigolf Klub 2
Nord-Als Banegolf Club
Odense Minigolf Club

Tabt
2

0

Point
24

J

2

6

16

6

16

6

76

10

8

t4

6

12

4

Tabt

Point

2

10

2

10

2

9

2

9

4

6

5
5

4
4
4

Tabt

Point

1

I2

1

12

1

t2

f.DnunsnoN

Plac.

1
2
3
4
5
6
7
8

Vunden Uafgjort

Hold
Broager Banegolf Klub

Minigolf Clubben Gelsted
Aalborg Banegolf Klub i

2

Karup Banegolf Klub
Aalborg Banegolf Klub 2
Banegolf Klubben Randers 2
Gladsaxe Minigolf Klub 3
Minigolf Clubben Gelsted 3

50
50
41
4

1

3

0
0
0
0

2
2
2

5

2DnwsnaN

Plac.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hold
Putter Team Odense 1
Putter Team Odense 2
Putter Team Odense 3
Broager Banegolf Klub 2
Odense Minigolf Club 2
Broager Banegolf Klub 3
Odense Minigolf Klub 3
Putter Team Odense 4
Aalborg Banegolf Klub 3

Vundou Uafgjort

60
60
60
40
30
20
10
00
00

-J

8

4

6

5

4

6

2

7

0
0

0

Slag
13gi
1384
1439
1464
1477
1546
t564
1589

Snit
24,66

Slag
731
750
757
784
760
187
847
841

Snit
26,32
26,79
26,82
28,00
21,14

Slag
692
738
801
780
937
900
904
971
00

24,',77

25,70
26,44
26,38
21,6r
27

"93

28,38

28,71
30,25
30,25

Snit
24,71

26,36
28,61
27,85
33,46
32,74
32,29
34,68

Det skal bemærkes, at næryærende resultater ikke er gennemgået af Turneringsudvalget og tællefejl kan
derfor være mulige. Endelige resultater udsendes af TU.
Det skal desuden bemærkes, at Aalborg BK 3 i 2. division ikke kunne stille hold til 1. afdeling i Broager,
men Turneringsudvalget har valgt at lade holdet fortsætte i turneringen under reglen om, at nye klubber
kan gæsteoptræde i turneringen. Eneste klausul er blot, at skulle holdet ligge til oprykning, vil dette ikke
kunne lade sig g@re.

I

næste nummer kan du læse resultater fra Nations Cup, DM-holdturneringen, det
individuelle DM samt DM for mixpar og Nord-Als Banegolf Clubs stævne.
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Vigtige adresser
Aalborg Banegolf

Klub

(udendgrs)

Lerumbakken

(indendprs+kontor)
v/Klaus Henriksen

Hobrovej 392
Uldalsvej 14 E

9200 Aalborg SV

9400 Ngrresundby

98 18 46 00
98 19 46 84

Gl. Viborgvej 50
v/Carsten Nielsen

Langgade 40

8900 Randers
8900 Randers

86 43 96 ss
86 40 20 83

Banegolf Klubben Randers

Broager Banegolf Klub

Ringridervej 7
Tværvej 14

63

Matthies

l0 Broager
6310 Broager

14 44 24 81

vÆrling Hildebrandt

Naldmose 12
Naldmose 3

6440 Augustenborg
6440 Augustenborg

14 47 42 49
14 41 41 49

Til Jernbanen 20 B

2880 Bagsværd

44 44 24 86

vÆrik Laursen

Gr@nningen 13, st. th.

7200 Grindsted

15 32 t] 51
15 31 05 24

v/Leif Bæk

Bregnevej 14

7470 Karup

91 102235

v/Claus Foxholm

Jens Benzonsgade 54

5591 Gelsted
5000 Odense C

64 49 2828
65 91 60 80

vÆreben Nprskov

Mosevang 5
Rypevej 8, 1. th.

6430 Nordborg
6430 Nordborg

74 45 22 82
14 49 0676

Wilsonsgade 17

5800 Nyborg
5800 Nyborg

6530

Postboks 171

Floravej

5750 Ringe

v/lV1ie

Fynshav Banegolf Klub

Gladsaxe Minigolf Klub

Grindsted KFUM
Idrætsminigolf Klub

9400 Nørresundby

11

Karup Banegolf Klub

Minigolf Clubben Gelsted

Østergade 22

Nord-Als Banegolf Klub

Nyborg Banegolf Club

Midtfyns Banegolf Klub

Odense Minigolf Club

19

Mgllemarksvej 84
vÆrling Jensen

Sghusvej 75

vlJanLyØ

Vesterbro 59

Grpnlgkkevej

Putter Team Odense

16

A

1991

5200 Odense V
5270 Odense N

66 16 69 94
66 18 64 53

5000 Odense C
5000 Odense C

66 12 60 80
66
93 62

3500 Værløse

42 48 27 88
65 31 69 66
42 36 30 24
14 49 06 16

lt

Adresseliste Dansk Banesolf Union os lokalunioner:

Dansk Banegolf Union
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær

Inger Walther
Christian Rasmussen
John Scheel Thomsen
Preben Nørskov

Elmevej 20
Egevej l2
Drosselvej 17
Rypevej 8, 1. th.

Knud Walther
Teddy Nielsen
Michael Sølling

Elmevej 20
Østergade22
Rolfsgade 123 B

5800 Nyborg
4000 Roskilde
6430 Nordborg

Ordens- og amatørudvalg

18

3500 Værløse
5591 Gelsted

6700 Esbjerg

42 48

2t

88

64 49 t8 t9
75 73 84 10
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Turneringsudvalg
Claus Foxholm

Erling Jensen

Jens Benzonsgade 54
Sghusvej 75

A

5000 Odense C
5270 Odense N

6s 91 60 80
66 78 64 53

5000 Odense C

7410 Karup

66 t4 70 74
91 102235

Dommer- og teknisk udvalg

Leif Bæk

Kragsbjergvej 5,
Bregnevej 14

Peter Sørensen
Claus Clausen
John Scheel Thomsen

Bgllemosegyden 9
Silkeborgvej 43 B, 1.th.
Drosselvej 17

5491 Blommenslyst
7400 Herning
4000 Roskilde

65 96 79 34
91 21 34 68
42 36 30 24

Redaktør

Ole Rasmussen

Layout

Leif Olsen
Robert Baldorf

5000 Odense C
5200 Odense V
2860 Spborg

66 14 70 14
66 16 90 16

Lokalmedarbejder
Lokalmedarbejder
Lokalmedarbejder

Arne Prip Hansen

Kragsbjergvej 5, 1.
Højstrupvej 68, 1., th
Sgborg Torv 6,2.
Mads Clausens Vej 5
Nøddevej 2

Claus Foxholm

Jens Benzonsgade 54

Gert Hansen

Plougslundvej 151

Ole Rasmussen

1.

Breddeudvalg

Banegolferen

CarlE. Rasmussen

6430 Nordborg
6430 Nordborg

Flzns Banegolf Union

Formand

A

5000 Odense C

65 91 60 80

7190 Billund

75 33 89 89

Jysk Banegolf Union

Formand

rflQ-

- t\tsYr

(t-rr

r.flS^e
r-f-b
-,6.
Ct-

t I

7o lil

tJ-

-l

tll

7.a
-4,

t

-f

-

7o ilt

ræ
,\.,

tlr I

Ut
JA,

v

_

\JLr

ie

,\.,
^LV

-Et

ffit

Kontakt KJELD TØNNESEN på

(

31 67 20 69

Hvis i mangler noget. Næsten alt kan skaffis.....
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Terminskalender 19
Idet der har været ændringer siden sidste nummer af Banegolferen, bringer vi for en ordens skyld
terminskalenderen igen. Ordforklaring: Storm=stormesterturnering.

Dato

Arrangement

Sted

Maj
24. - 26.
24. - 26.

Nations Cup for herrer og damer
Nations Cup for juniorer

Odense

Ridderkerk. Holland

DM-hold, 3. afdeling, Elitedivision
DM-hold, 2. afdehng,l. division
DM-hold, 2. afdeling, øvrrge divisioner
Internationalt stævne (storm. )
DM-hold, 4. afdeling, Elitedivision
DM-individuelt samt for mixpar (storm.)

Gladsaxe Minigolf Klub
Gladsaxe Minigolf Klub
Odense Minigolf Club
Nord-Als Banegolf Club
Nyborg Banegolf Club
Minigolf Clubben Gelsted

Nationalt stævne (storm.)
Internationalt stævne (storm. )

Broager Banegolf Klub
Odense Minigolf Club

Internationalt stævne
EM for juniorer
Nationalt stævne (storm.)
EM for damer og herrer
DM-hold, 5. afdeling, Elitedivision
DM-hold,3. afdeling, 1. division
DM-hold, 3. afdeling, øvr,ge divisioner

Gladsaxe Minigolf Klub
Ridderkerk, Hoiland
Aalborg Banegolf Klub
Odense Minigolf Club
Banegolf Klubben Randers
Banegolf Klubben Randers
Aalborg Banegolf Klub

M. - 15.
14. - 15.
14. - 15.

DM-hold,5. afdeling,
DM-hold,3. afdeling,
DM-hold,3. afdeling,
EM for seniorer
DM-hold,6. afdeling,
DM-hold,4. afdeling,
DM-hold,4. afdeling,

21. - 22.

Nationalt stævne

Banegolf Klubben Randers
Banegolf Klubben Randers
Aalborg Banegolf Klub
Creazzo" Italien
Minigolf Clubben Gelsted
Minigolf Clubben Gelsted
Putter Team Odense
Minigolf Clubben Gelsted

Europa Cup for mesterhold

Bystriez, Tjekkiet

Minigolf Club

Juni

L-2.
t.-2.
t.-2.
15. - 16.
22. - 23.
29. - 30.

Juli
13.

- 14.

26. - 28.

August

3.-4.
8. - 10.
10. - 11.
2r. - 24.
37.
31.
31.
September
1.
1.
I

5.-7.

Elitedivision
1. division
øvrrge divisioner
Elitedivision
1. division
øvr'9e divisioner

Oktober

3.-5.

Bemærk ændringerne af spillesteder vedrørende DM-holdturneringen den L. -2. juni,30. august -1.
september ogL4. -15. september.

